
Den store seieren er min 
 

Kolosserne 2: 12-15 

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere 
også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som 
reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn 
av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men 
han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga 
oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet 
han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra 
oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og 
åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da 
han viste seg som seierherre over dem på korset. 

Har du sett på Luksusfellen? Det er et program hvor 

mennesker som har kommet i økonomisk uføre, får hjelp 

av noen dyktige økonomer til å få orden på økonomien sin. 

De som får hjelp har opparbeidet seg stor gjeld – og de er 

desperat. Så desperat at de er villig til å blottlegge seg selv 

og sitt økonomiske uføre på TV.  

Hver gang jeg har sett på, har de fått god hjelp til å rydde 

opp i økonomien sin. Økonomene har kommet inn og laget 

avtaler og systemer, som gjør at de ulykkelige kan ta grep 

og etter hvert bli gjeldsfrie.  

I Norge er det helt vanlig å ha gjeld, men vi har stort sett 

oversikt over den og vet hvordan vi skal håndtere gjelden 

vår. Nå kjenner derimot flere og flere på en usikkerhet 

rundt sin økonomi. Klarer jeg å betale min gjeld?  

Når Paulus snakker om gjeldsbrev til menigheten i Kollosi – 

er det ikke fordi de er kommet i et økonomisk uføre, det er 

ikke økonomien deres han snakker om. Paulus setter ord 

på DEN STORE SEIEREN Jesus vant da han døde på korset 

og oppstod igjen. Det er en seier av kosmiske dimensjoner. 

Jorden knakte, det ble mørkt midt på lyse dagen, 

forhenget i tempelet revnet i to. Hele kosmos skaker. 

Jeg var heldig og fikk lov til å døpe en liten jente på 

påskemorgen for bare fem dager siden. Midt i 

koronakrisen. For selv om denne store seieren er av 

kosmiske dimensjoner, er det samtidig det enkelte 

menneske det handler om. Deg og meg. Denne dagen, 

hvor Jesus stod opp igjen – da fikk jeg enda en gang lov til 

å tegne korsets tegn på den lille kroppen og si «Lova vere 

Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som i si store miskunn 

har fødd oss på nytt til eit levande von i Jesu Kristi 



oppstode frå det døde.» ? liv i Kristus – og gjeve oss del i 

Jesu Kristi død og oppstode»? 

I dåpen har vi blitt begravet med Kristus – og blitt levende 

med ham. Fått et nytt liv og en ny start.  

Det overgår langt det mesterstykket økonomene i 

Luksusfellen tryller fram – for det har aldri skjedd at de 

noen gang har sagt at «dette tar jeg på min kappe. Jeg 

betaler gjelden din. Jeg tar alle dine 

betalingsanmerkninger og all din kredittgjeld. Jeg tar din 

plass.» 

Jesus gjør det. Han byttet plass med meg. Da han ble døpt i 

Jordanelven, ble han døpt til min synd. Han ble gjort 

skitten i dåpen, men jeg blir vasket ren i dåpen. Ved Jesu 

seier på korset blir all min gjeld, all min skyld strøket over. 

Betalt. De skjedde et plassbytte: i dåpen ble alt mitt hans. 

Min avmakt, min synd, min døde. Og alt hans ble mitt: 

Hans seiersrike oppstandelse. Lyset på påskemorgen. Hans 

seier ble min seier. Seieren er vår! Eller som vi skal synge 

nå etterpå: 

«Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant og jeg har 

vunnet!» 

 

Bønn: 

Himmelske far – 

Vi kommer til deg i bønn og takk.  

Vi takker deg, Jesus, for seieren du vant – og for at vi har 

fått del i din død og oppstandelse.  

Takk for at du tok vår plass og takk for alt vi eier i dåpen.  

I dag ber vi spesielt for dem som kjenner at de har 

økonomiske bekymringer og at gjelden tynger. Vi ber for 

alle dem som går trangere tider i møte og som kjenner seg 

usikre på hvordan framtiden ser ut. Vi ber for dem som har 

mistet arbeid og den tryggheten som finnes i det å ha en 

jobb. Hjelp oss når en ny hverdag krever andre prioritering 

og tøffe valg. 

Så takker vi tilslutt for det utrolige; at dåpens nåde er 

umistelig.  

 

 


